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كجكه التأثر بالتراث العربي اإلسالمي في أدب اليكسا
أنمكذجا
أعماؿ الحاج أبي بكر إماـ القصصية
ن
أ.ـ.د .رحمة بنت أحمد الحاج عثماف
كعبد الكريـ عيسى الصارـ

قسـ المغة العربية كآدابيا  -كمية معارؼ الكحي كالعمكـ اإلنسانية
الجامعة اإلسالمية العالمية ماليزيا

خالصة
تنظر ىذه االدراسة في انتقال األجناس األدبية والفنية من حضارة إلى أخرى ،في طابع عالمي رغم خصوصيتيا المحمية
والقومية ،والمراحل التي مرت بيا قصة اليوسا من سذاجة اإلعجاب والتقميد والمحاكاة إلى اإلبداع واالزدىار ،وما قدمو
الحاج أبو بكر إمام من أعمال أدبية قصصية ،ووجوه تأثره بالتراث العربي اإلسالمي ،في استخدام نماذج عربية إسالمية
وآلياتيا ورموزىا لمتعبير عن رؤية مشابية ،وتارة مخالفة ،لمداللة عمى وحدة النفس والفكر اإلنسانيين بين الفنون األدبية.

مقدمة:

الحمد هلل رب العالميف كالصالة كالسالـ عمى أشرؼ األنبياء كالمرسميف كعمى آلو كصحبو أجمعيف.

كبعد،

فمنذ فجر اإلسالـ تشرفت األراضي األفريقية بنكر الديف الحنيؼ حيث كانت أرض اليجرة األكلى

لمرعيؿ األكؿ مف المسمميف ،كأتـ اهلل ىذا النكر بيد الصحابي الجميؿ عقبة بف نافع ،حيث اتخذ
ُ

 ،كانتشر نكر اإلسالـ كمعو جميع مبادئو

مركز النطالؽ دعكتو إلى اإلسالـ
نا
مدينة القيركاف
كثقافتو ،ككاف انطالقيو فطريا حيث فتح القمكب قبؿ األبكاب ،كصار يؤثر في العادات كالتقاليد

اما
كالثقافات كيتأثر بو معتنقكه سمك نكا كأخالقنا ،مما أدل إلى تغيير جذرم في العباد كالبالد ،ككاف لز ن
عمى كؿ مسمـ أف يتعمـ؛ إذ التعميـ فريضة إسالمية ،كبالعمـ أثر اإلسالـ في حضارة األمـ.
كبانتشار اإلسالـ في المناطؽ األفريقية قامت العالقات التجارية ،كصارت المغة العربية لغة

أيضا لمتعميـ كالثقافة العربية
نا
المساكمة كالتخاطب" ،كأصبحت بعض ىذه المراكز التجارية
مركز ن
كككنت صمة كثيقة بمراكز التعميـ الرئيسية في العالـ اإلسالمي منذ القرف الخامس
كاإلسالميةٌ ،
الميالدم ..كمف القرف الرابع عشر كجدت عكامؿ ساعدت في نشر التعميـ اإلسالمي كالعربي ،منيا

زيارة الكفكد كاألفراد لبعض ممالؾ اليكساِ"..

َُّ

العدد َِٗ المجلد األول َُِْ

مجلة األستاذ

م ُّْٓ هـ

السرم بيف الثقافة العربية اإلسالمية
فأىمية ىذا البحث تكمف في دراسة التأثر كالتأثير لمحبؿ ُّ

كاليكسا ،كتنظر في األعماؿ األدبية كفي القصة المكتكبة خاصة ،كتقؼ عمى أعماؿ الحاج أبي بكر

إماـ بصفة أخص لتضرب المثاؿ بيا ،كتحمؿ نماذجيا ،كتعتمد في ذلؾ عمى المنيج التحميمي،

كمحاكرىا كما يمي:
-

مدخؿ في تعريؼ القصة كبياف جذكرىا عند اليكسا.

-

شخصية الحاج أبي بكر إماـ ،حياتو كثقافتو.

-

مدخؿ:

بذكر الثقافة العربية كاإلسالمية في أدب اليكسا

غرر أعمالو األدبية.

أصكؿ الثقافة العربية كاإلسالمية في أعمالو القصصية.

خاتمة.

اليكامش.

صا ،فيك
ص :قصصت ،ىيقي ُّ
تعريؼ القصة لغة :كممة ثالثية مف "ؽ /ص /ص ،قى َّ
ٍص ٍ
ص ،قى ن
ص ،اق ي
ص القصة عمى أصدقائو ،حكاىا ،ركاىا ليـ ،أخبرىـ بيا" .قص
قاص .كالمفعكؿ مقصكص ...قى َّ

عميو الرؤيا :أخبره بيا {نحف نقص عميؾ أحسف القصص} قص :أثر فالف :راقبو ،تتبع أثره {كقالت

ألختو قصيو}

ّ

كفي االصطالح" :ىي في األدب ،فف مف الفنكف األدبية يقكـ عمى سرد حادثة أك مجمكعة مف

معا ،تبنى عمى قكاعد معينة مف الفف الكتابي،
الحكادث مستمدة مف الكاقع أك مف الخياؿ أك منيما ن
كالقكاعد الجمالية "ّ.يمكف مف خالؿ ىذا التعريؼ الكجيز أف نفيـ أف القصة قديمة قدـ اإلنساف

كتاريخو؛ إذ تعد مف طرائؽ التعبير عف األحاسيس كالمشاعر .كاإلنساف بالطبع يميؿ إلى سرد

شعرٓ .كألىمية القصة
نثر أك نا
حكايات جرت معو أك لحادثة مف الحكادث أك أسطكرة مف األساطير نا
فقد كردت في القرآف الكريـ قصص األنبياء مع قكميـ ،كىي بخالؼ القصص اإلنساني ،لخمكىا

تماما مف الخياؿ كالخرافات ،كتمتاز بخاصية أنيا أحسف القصصٔ.
ن
كالقبائؿ بشقييا الشعبي كالرسمي (الشفاىي كالكتابي) ،كترجع بداية ظيكر القصة في أدب اليكسا
فالقصة مكركثة الشعكب

المسف عمى الصغار تحت ضكء القمر ،فيختمؽ األحاديث مف
ُّ
الشعبي إلى حديث السمر الذم يمقيو

عنده أك يحكي ليـ ما سمعو مف غيره بيدؼ تسمية المستمعيف ،كقضاء كقت فراغيـ ،كتزكيدىـ
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بخبرتو كتجاربو مف خالؿ القصة .كىذا كاف قبؿ ظيكر كسائؿ اإلعالـ مثؿ التمفاز كالمذياع

كالصحؼ كالجرائد ،كالجدير بالذكر ىك أف الدكر الذم لعبو حديث الميؿ في قديـ الزماف لمربط بيف

أفراد األسرة كانقياد صغارىا لكبارىا ال يستياف بو؛ لذا تعد كفاة شيخ أك عجكز في قبيمة كفاةن لمكتبة
كاممة .كمف أغرب ما تكارثتو اليكسا مف القصص الشعبي ىك ما تمقتو أفكاه الناس عف راىب كبير

يسمى" "Barbusheككاف مما يركل أنو رجؿ عمالؽ ضخـ ،كانت لو صكمعة فكؽ تؿ في "" Dala
كفييا شجرة تعبد ،تدعى  ٕ"Tsumburburaكىي في غابة كثيفة حكليا سكر عاؿ ،ككاف يقضي

حكنال كامال يتعبد في ىذه الغابة كال يخرج منيا إال مرة في السنة ليبمٌغ عف ىذا الصنـ كيخبر الناس
بما سيحدث في قادـ أياميـ ،كيطالبيـ بقرباف السنة كىك ثكر خاص مشكم كامؿ غير مجزأ،

األكليف عند اليكسا قبؿ
فيقتحمو كيدخؿ بو في الغابة إلى العاـ المقبؿ .كىذه القصة مف أساطير ٌ
غالبا ما تعتمد
اإلسالـ ،كلما جاء اإلسالـ لجأكا إلى المصادر الدينية مف مركيات كعب األحبار التي ن
عمى اإلسرائيميات ،كمف أعجب ما يركل مف أخبار األمـ السابقة ،أف أقمٌيـ ًسنا مف عاش خمسمائة
سنة ،كأف أحدىـ لفرط طكلو يصيد البحر كتبمغ يده عمقو ليخرج منيا السمؾ ،ثـ يرفعيا في السماء

كتبمغ يده مكضع الشمس ليشكيو ثـ يأكمو .كىذا ما كاف في األدب الشعبي عند اليكسا مف قصص

قبؿ انتشار الكتابة.

كترجع بداية القصة الحديثة إلى أكاسط القرف العشريف ،حيف اشتدت الحاجة إلى الدراسات

كالبحث كالتأليؼ ٖ،ككانت القصة في المرحمة األكلى خميطا بالحكاية ،كأكثرىا قصيرة كلـ تبمغ حد

الركاية ،كيعد الحاج محمد بممك كاجا ارٗ أكؿ مف كتب قصة اليكسا الحديثة بعنكاف ""Gandoki
يعني المغامر ،إباف إنشاء دار  Gaskiyaسنة ُّْٗـ ،يصكر فييا المقاكمة كاالشتباكات التي
دارت رحاىا بيف المكاطنيف النيجيرييف كالمستعمريف أياـ االحتالؿ البريطاني كما تابعيا مف اليزيمة

اسا قصة ""Jiki Magayi
س ى
النكراء التي حمت بالمكاطنيف أماـ األسمحة الحديثة .ككتب تافيدا يك ى
كىي قصة غرامية ،تصكر عادة الشعكب األفريقية القديمة في السباؽ كالتنافس؛ لكسب قمب الفتاة

الجميمة ،كاظيار البراعة كالخكارؽ بيف المتنافسيف ،كما ينتشر فييا مف تعاطي السحرة كالشعكذة.

كأصدؽ صكرة لمقصة الحديثة يمكف أف تسمى الركاية ىي قصة "مأساة العبيد" لمحاج أبي بكر

تفاكا بميكا ،أكؿ رئيس لمكزراء في نيجيريا ،تدكر أحداث القصة حكؿ تجارة العبيد أياـ االحتالؿ

اإلنجميزم في نيجيريا ،كما أصاب المكاطنيف مف سكء األحكاؿ ،كبطؿ القصة ىك ""shehu umar

الذم ابتمي بالفراؽ بينو كبيف أمو ككقكعو في براثف الرؽ سنينا ،كتخرج أمو ىائمة في األرض
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تبحث عف ابنيا كتمكت يب ىع ٍي ىد لقائيما .كفي القصة تصكير لما يمقاه العبيد مف ألكاف العذاب كالقتؿ
َُ
بغير ما اكتسبكا ،كقد يجيء المخاض إلحدل النساء فتضع كترمي طفميا ثـ تتابع سيرىا كىكذا؛

كىذه القصص كميا أتت نتيجة لمسابقة نظمتيا لجنة ىيئة التأليؼ " "Hukumar Talifiعاـ

َُّٗـ ،بإشراؼ المستفرؽ ركبات إيست ،ككاف الغرض إيجاد الكتب اليكسكية الحديثة ،كقد شارؾ
فييا ذكك المكاىب في الكتابة ،كفاز بالجكائز خمسة منيـ ،كتـ طبعيا فيما بعد كىي:

ُ Gandoki -لبيممك كاجارا.

ِ Sehu Umar -ألبي بكر تفاكا بميكا.
ّ Jiki Magayi -لتافيدا كساسا.

ْ Ruwan Bagaja -ألبي بكر إماـ.

ٓ Idon Matmbayi -لمحمد جكارزك.

ك يالحظ أف ىذه القصص يغمب عمييا طابع تقميدم كأسطكرم ،كأف أكثرىا قصة قصيرة.

الفرع األكؿ :تأثر أدب اليكسا بالثقافة العربية:

كدعاتيـ قصدكا بالد اليكسا ببضاعتيـ ،كمف جممة ما فييا التراث
سبؽ أف ذكرنا أف العرب تي ٌجارىـ ي
أكثر ألفاظ
الثقافي؛ مما فتح المجاؿ لتسرب كثير مف مفردات المغة العربية إلى اليكسا كأي ٍ
ش ًرىب ٍت ي

اليكسا بألفاظ العربية ،كساعد حفظ القرآف كتعممو في تكسع مفرداتيا ،كاستخدـ الحرؼ العربي في
المغات المحمية ،كانكب الناس عمى تعمٌـ قراءة الكتب الدينية المكتكبة بالعربية ،يدرسكنيا كيترجمكنيا
إلى المغات المحمية ،كبدأت المحاكاة لتمؾ الكتب الدينية عف طريؽ كتابة الشركح كالحكاشي ،ثـ بدأ
ُُ

التأليؼ.

" ..فتككنت طبقة مف المثقفيف الذيف اطمعكا عمى الكتب الدينية العربية كعانكا ترجمة

بعضيا إلى لغاتيـ".

ُِ

كقد تعدل ىذا التأثر الثقافي العربي إلى األدب اليكسكم ،كجرل استعماؿ

َّو بو ُّ
كؿ شجاع،
كي ى
شب ي
بعض األسماء كاأللقاب لمشخصيات التاريخية العربية مثؿ "عنترة بف شداد" ي
مسرحا لألحداث القصصية كالنظر إليو عمى أنو مصدر لمعمـ ،ككذلؾ بداية
"كاتخذ المشرؽ العربي
ن
ُّ

القصص بداية دينية ،باإلضافة إلى طريقة كتابة الرسائؿ"

الفرع الثاني :الحاج أبك بكر أماـ ،حياتو كثقافتو.

.

كانت كالدة الحاج أبي بكر إماـ بكاج ار " "Kagaraسنة ُُُٗـ في إحدل الكاليات الشمالية في
نيجيريا كتسمى نيجر ،ككالده الشيخ عثماف بف محمد بدماصي ،كجده غاجبك ،كأصميـ مف "ديككا"
قرية في مممكة برنك القديمة نزحكا منيا إلى كاجرا.
َُٔ

ُْ

كقاضيا
كمدرسا
ماما
ككاف كالده
ن
ن
ن
فقييا كا ن
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مبجال ،فنشأ أبك بكر في كنؼ أبيو ،ىك كأخكه محمد بممك ،كقد نيؿ مف معيف عمـ كالده ،فحفظ
ن
القرآف كدرس مبادئ العمكـ الدينية كالمغكية ،ثـ أدخمو أبكه المدرسة الحككمية في "كاتسنا" ،فتعمـ
ُٓ

فييا المغة اإلنكميزية كالثقافة األكربية ،

كلجمعو بيف الثقافتيف الشرقية كالغربية ،خال لو الجك في

عدة ،كفي أثنائيا كاف يعمؿ
أف يفيد العالـ بال حدكد ،فتكلى التدريس بعد تخرجو مف الكمية سنكات ٌ
في ديكاف أمير كاتسنا ،يترجـ لو الرسائؿ مف اليكسا إلى اإلنكميزية أك إلى العربية كالعكس"ُٔ ثـ
تكلى مناصب كثيرة ،ففي سنة َُّٗـ تأسس مكتب الترجمة في مدينة "زاريا" فمما تكاله"ركبرت

إيست" اختار الحاج أبا بكر إماـ ليعمؿ معو ،فاشترؾ في كضع أسس كتابة لغة اليكسا بالحرؼ
ُٕ

أساسا بعد إدخاؿ التعديالت عمييا".
الالتيني بعد تقكيـ قكاعد كتابتيا ،متٌخ نذا ليجة "كانك"
ن
صحافيا لصحيفة
محرر
نا
كلـ يقتصر نشاطو عمى التدريس كعممية الترجمة فقط ،بؿ كاف
ن
" "Gaskiyaكىي صحيفة أسبكعية بمغة اليكسا ،كذلؾ بيف سنة ُّٗٗـ كسنة ُْٗٗـ .كشارؾ

ائدا لمحركة الكطنية في شماؿ نيجيريا ،كانتخب ليمثؿ إقميمو لممرة
أيضا ،حيث كاف ر ن
في السياسة ن
النكاب في شماؿ نيجيريا بكادنا ،كفي المرة الثانية انتخب عضكا في المجمس
األكلى في مجمس ٌ
الكطني بالجكس العاصمة السابقة لمحككمة النيجيرية.
كأما عف ثقافتو فكاف يتمتع بمكىبة عالية ،كمعرفة كاسعة ،ككاف متضمٌ نعا بالثقافتيف الشرقية
كالغربية ،إال أنو كاف إلى الشرؽ أميؿ ،كلـ يكف يخفي ذلؾ بؿ يعتز بو" ،ففي اجتماع التحاد طالب

كجو حديثو إلى الجنكبييف الذيف كانكا ينافسكف الشمالييف بثقافتيـ الغربية
غرب أفريقيا في لندفٌ ،
كال منا يحتقر اآلخر ،كيصفو بالجيؿ ،فالجنكبي فخكر بثقافتو الغربية ،كنحف فخكركف
قائال :إف ن
ن
ُٖ

بثقافتنا الشرقية".

الفرع الثالث :أعمالو األدبية.

بالرغـ مف أف الحاج أبا بكر إماـ شارؾ في كثير مف النشاطات ،مثؿ اإلدارة كالصحافة كالسياسة ،إال

كتبا في
أف أكبر ما قاـ بو في حياتو كخمٌفو ،ىك مؤلفاتو المتنكعة ،فقد كتب الحاج أبك بكر ن
مكضكعات مختمفة كفي أشكاؿ متباينة ،منيا المكسكعات مثؿ كتابو "( "Ikon Allahعجائب خمؽ
اهلل) كىك في العمكـ الككنية ،كاإلنسانية ،كالحيكانات ،كالنباتات ،كالطب ،كالكيمياء ،كغيرىا؛ كيقع ىذا

الكتاب في خمسة أجزاء كىك عمؿ مشترؾ بينو كبيف "."Dr. East

كالمطكالت مثؿ التاريخ اإلسالمي كالسيرة النبكيةTarihin Annabi Muhmmadu, ،

( Sayyadina Abubakar, Tarihin Musulunci.سيرة النبي ،كتاريخ أبي بكر ،كتاريخ
َُٕ
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اإلسالـ) ،كالمختصرات مثؿ كتاباتو الدينيةTambayoyi Goma Amsa Goma, Hajji :

Mabudin Ilmi.

(عشرة أسئمة كعشر إجابات ،كالحج مفتاح العمـ) .كفي المعامالت"( "Auren Turawaالزكاج

باألكربييف) ،ك( Auren Zobeزكاج الخاتـ) كفي المغة اليكسكية ( Karamin Sani Kukumi

نصؼ العمـ ضرر).

كأما مؤلفاتو في أدب اليكسا كتاريخو ،فيي( "Hausa Bakwai" :كاليات اليكسا السبع)

ك( " Bagaja"Ruwanالماء الشافي) ،كىي قصة تأثر في بعضيا باليمذاني (تّٖٗىػػػ )
كبالحريرم (ت ُٔٓىػػػ ) في مقاماتييما ،كبابف شييد األندلسي (تِْٔىػػػػ ) في التكابع كالزكابع،
في رحمة مع جني إلى أرض الجف ،كخالصة ىذه القصة الخيالية ىي أف الكاتب الحاج أبا بكر

إماـ -بطؿ القصة -عارض بيا رجال اسمو "( "koje sarkin labaaiككجي القصاص) لشيرتو
كيتكسب بإلقائيا عمى السكقة كالعامة كحتى عمى الممكؾ
في قكؿ القصص ،فاألخير يحترؼ
ٌ
كالكجياء استجداء كتزلفنا ،كيتظاىر بالمس كالجنكف ،ينتقؿ مف مدينة إلى أخرل ،ككاف الحاج أبك
بكر إماـ قد سمع بو مف دكف أف يراه ،كذات يكـ ساؽ القدر ىذا القصاص إلى مدينة

" "kwantagoraإحدل مدف بالد السكداف،

ُٗ

فنزؿ عمى ممؾ المدينة ،كأخذ يمقي إليو مف غرائب ما

لديو مف األخبار كعجائبيا ليؿ نيار دكف ىكادة ،كالممؾ يجزؿ لو العطاء ىك كأقيالو؛ فخرج ذات يكـ

يجكؿ في المدينة ،حتى إذا أتى عمى عمارة مشيدة ،شاىقة مرممة ،سأؿ مف بيا لمف ىذه العمارة؟

فأجابكه :كمف في ىذه الدنيا ال يعرؼ الحاج أبا بكر إماـ!؟ كسأليـ متى يككف في المجمس؟ قالكا:

عند الظييرة ،كانتظر إلى أف انتصؼ النيار ،فسمعكا ضربة و
نعؿ كقالكا ىا ىك قادـ ،كلما جاء كاتكأ
عمى عريكتو قاؿ مف ىذا الغريب؟ فقاؿ أنا ككجي القصاص ،كقد كنت في المدينة منذ عشرة أياـ

قصاصا
حيث نزلت عند الممؾ كجئتؾ اليكـ ألسمعؾ ما عندم مف غرائب األخبار ،كقاؿ لو إف كنت
ن
فقد القيت مف ىك أحسف كأعمـ منؾ بالقصة ،فيات ما عندؾ ،كبدأ القصاص يسترسؿ في الحديث

إلى أف بمغ حد الثالثيف قصة فقاؿ :أجزني عمى ىذه الثالثيف قبؿ أف أكافيؾ ببقية ما عندم مف

القصص ،فقاؿ لو الحاج أبك بكر بؿ أكمؿ ما عندؾ ،فكاصؿ القصاص إلى قبيؿ الغركب ،كقد أفرغ

جميع ما عنده مف األخبار؛ فقاؿ ىذا مبمغ ما عندم مف األخبار ،فقاؿ الحاج أبك بكر إماـ :ك ٌؿ ما
عندؾ مف األخبار ال يتجاكز ما بيف الظير كالمغرب ،أما أنا فسأخبرؾ غدا مما عندم مف األخبار
كالقصص ما ال تقؿ مدتو عف عشرة أياـ ،كلما جاء المكعد في الغد ،حضر القصاص المجمس كمعو
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آخركف ،كأخذ الحاج أبك بكر إماـ يحدثيـ عف سيرتو الذاتية كعف منشئو كمكلده ،كسبب خركجو

مغامر في سبيؿ البحث عف الماء الشافي ،مما أدل إلى رحمتو إلى عالـ الجف ،كما رأل ىناؾ مف
نا
غانما ،كرفع ذلؾ
سالما
عاما إلى أف عاد
ن
ن
العجائب كالغرائب ،كمغامراتو في الحياة زىاء خمسة عشر ن
َِ

قدره اليكـ كصار مف مأل القكـ.

ك" ( "Magana Jari ceالكالـ رأس الماؿ ّ أجزاء) ،كىي قصص قصيرة تأثر فييا بألؼ ليمة

كليمة ككميمة كدمنة ،تدكر القصة األكلى في الجزء األكؿ حكؿ أمير اسمو عبد الرحمف كىك يعيش

في بالد المشرؽ (بالد العرب) ،ككاف ذا ماؿ كجاه ،غير أنو لـ يرزؽ بمكلكد ذكر يرثو كيككف األمير

كزير يطمع في الممؾ كيتمنى لو المكت ليصير لو
مف بعده ،كخاؼ المكالي مف كرائو ،ككاف لو
ه
أبدا؛ كيمكر كيمكر اهلل كاهلل خير الماكريف .رأل أحد
الحكـ كاألمر؛ إذ ليس لألمير سكل ابنة لف ترثو ن

يكما سيرزقو
عمماء البمد في المناـ أف األمير لك جمع أربعيف مف العمماء يدعكف اهلل في أربعيف ن
بغالـ يتكلى اإلمارة مف بعده ،فنفذ األمير األمر ،كىكذا كاف بأمر اهلل ،فقد حممت امرأتو ثـ كضعت

كسمى الغالـ مكسى ،كلما بمغ خرج مع األمير إلى المستنقع ،كىناؾ رأل مكسى ببغاء جميال

فأعجب بو كألح عمى كالده أف يشتريو لو ،كلكف صاحب الببغاء طمب ثمنا باىظا كأبى إال أف يبيعو

قائال  :إف
بمائة جنيو ،كتحرج األمير ،كقاؿ كاف ينبغي أف يككف ثمنو أقؿ مف ذلؾ ،فرد عميو الببغاء ن

كلـ ؟ فقاؿ الببغاء ال لجماؿ جسمي كفصاحة
مثمي ال يشترل بأقؿ مف مائة جنيو ،فقاؿ األمير ى
لساني فحسب ،بؿ لشمائمي كمكاىبي ،كقد عممني سيدم عمـ التنجيـ إلى جانب عمـ الطب،

كالقصص بأنكاعيا عف الجف كأخبار الصعاليؾ كالممكؾ كمماليكيـ ،لئف كفقت بشرائي فكأنؾ اشتريت
كتاب "ألؼ ليمة كليمة" أك الكتب األكربية التي تتحدث عف الرحالت كالتاريخ ،فقاؿ األمير دعؾ مف

اليذياف كالثرثرة التي ال طائمة كراءىا فال أشتريؾ! ،قاؿ الببغاء :ال تزدريني كثرثرتي "فالكالـ رأس

مشدكدا إليو كأصر عمى رغبتو فيو،
الماؿ" كلما سمع الكلد أف الببغاء يجيد ركاية القصص ،صار
ن
اما
كألح عمى كالده لشرائو ،كقؼ األمير مذىكال كمندىشا لما يبدك مف بياف الببغاء الفصيح ،كصار لز ن

صحيحا فقؿ لي كـ عمر
أف يختبره ليعرؼ أصدؽ أـ كاف مف الكاذبيف ،فقاؿ :إف كاف ما تدعيو
ن
عاما كخمسة أشير
غالمي ىذا اآلف؟ فنظر إليو الببغاء نظرة كقاؿ :بمغ اليكـ في عمره أربعة عشر ن
كثالثة أياـ ،قاؿ األمير لعمو عرؼ عمره مف الناس ألف شأف الغالـ ال يخفى عمى أحد مف الناس ،ثـ

قائال :في أم يكـ كلد؟ قاؿ الببغاء كانت كالدتو في كقت العصر يكـ
طرح عميو سؤ ناال آخر ن

قصصا عمى لساف الحيكاف ليسميو عف غياب أبيو،
الجمعةُِ . ...كاف الببغاء يقص عمى الغالـ
ن
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اعا مف القصص عمى لساف الحيكاف كالطير كالكحكش
كيصكغ الكاتب في الجزء األكؿ مف الكتاب أنك ن
أيضا كتاب "( "Tafiya Mabudin Ilimiالسفر مفتاح العمـ) ألفو بعد عكدتو مف
كغيرىا .كلو ن
ذىابا
رحمتو إلى الدكؿ األكربية عف طريؽ البحر ،كأكدع فيو تجاربو أثناء مككثو فييا ،كما شاىده ن
يابا ،كيعد الكتاب مف أكؿ الكتب في أدب الرحالت بمغة اليكسا.
كا ن
الفرع الرابع :أصكؿ الثقافة اإلسالمية في أعمالو القصصية.

ىذا النكع مف القصة الحديثة لـ يعرفو أدب اليكسا قبؿ االحتالؿ البريطاني ،كال يمكف كذلؾ أف يقاؿ

إنو نشأ صدفة أك كجد مف فراغ ،كال بد أنو انتقؿ إلى أدب اليكسا الحديث بانتقاؿ األجناس األدبية
في أفكارىا كأشكاليا كأساليبيا الفنية ،مف حضارة إلى حضارة ،ليدؿ عمى عالميتيا رغـ خصكصيتيا

المحمية كالقكمية ،كمسالؾ التكاصؿ بيف الفنكف كالمعارؼ ،كيبيف أف عالمية ىذه األجناس األدبية
كثيقة الصمة بكحدة النفس كالفكر اإلنسانييف .كمف البديية أف تمر قصة اليكسا الحديثة بمراحؿ

أخذت نصيبيا مف اإلعجاب باألدب الناضج – عادة كؿ أدب ناشئ -فالمحاكاة كالتقميد ثـ في األخير

سربا.
اتخذت سبيميا إلى اإلبداع ن

كمما أثبتتو المراجع أنو لما اختار "ركبرت إيست" الحاج أبا بكر إماـ ليعمؿ معو في مكتبة األدب

في مدينة زاريا ،كضع بيف يديو مجمكعة مف كتب األدب الشرقي كالغربي ليقتبس منيا أك ينسج
ِِ

عمى منكاليا

فانتزع إلى الشرقي العربي اإلسالمي ،فاستخدـ نماذجيا كآلياتيا كرمكزىا لمتعبير عف

دائما الحبؿ السرم بيف اآلداب
رؤية مشابية كمخالفة تارة؛ كاألطر المشابية أك المخالفة تعد ن
العنصر األقكل لمعرفة المؤثر مف المتأثر ،كاألصؿ مف الممحؽ .كالحكـ ىنا في أعماؿ
العالمية ،ك
ى
الحاج أبي بكر إماـ لـ يتغير ،كىي في جممتيا كتفصيميا متأثرة كممحقة بالثقافة العربية اإلسالمية،

سكاء في قصة "الماء الشافي" ،أـ أقصكصة "الكالـ رأس الماؿ" ،نراه في األكلى قد أفرغيا في

شكميف عربييفٌ ،أكليما يضاىي فف المقامات في األدب العربي ،كمدار القصة في البداية في
مغامرات يقكـ بيا بطؿ كاحد ،تنتيي في معظميا إلى جكاز حيمة البطؿ عمى الناس ،كبمكغو ما يطمع
تكسب.
فيو مف ٌ

كالى جانب البطؿ الكاحد في كؿ ىذه المغامرات تقؼ شخصية خيالية معارضة كمتحدية (مالـ زلكي)

ينازعو كيزاحمو المكاقؼ كميا ،كىك مثؿ الراكم الذم ينقؿ األخبار في المقامات.

كفي أثناء العرض تبدك ألكاف مف الطرافة كالطرب كالنقد االجتماعي كاألحاجي كاأللغاز كالحكـ

كاألمثاؿ كما إلى ذلؾ مف فنكف القكؿ ،عمى غرار ما في المقامات.
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سبيال إلى
كيتصؼ البطؿ بالدىاء كالبراعة األدبية ،كيتخذ سرعة البديية كبراعتو في الفكر كاألدب
ن

كمخرجا مف مشكمتو؛ كىنا تشترؾ ىذه القصة مع المقامات.
بمكغ غايتو
ن
كفي شكؿ آخر ،كانت القصة متأثرة بالتكابع كالزكابع البف شييد األندلسي في "رحمتو إلى أرض

الجف ليقابؿ الشعراء كالكتاب العرب ممف سبقكه ،يجرم المجارات كالمناظرات األدبية عمى لساف
ِّ

إعجابا بعد أف يسمعيـ أمثمة مف أشعاره".
تكابعيـ فينزع
ن
فالحاج أبك بكر لـ يذىب في رحمتو إلى أرض الجف ليقابؿ الشعراء كالكتاب ،مثؿ ابف شييد

األندلسي ،بؿ ليأتي بالماء الشافي ،كقد حمؼ أال تكتحؿ عينو بنكـ حتى يجده ،فداء لنفس مربيو

كزكج كالدتو مف نكاؿ األمير الذم كاف ابنو يتصارع مع المرض الذم عجز األطباء أف يداككه منو،
كقد أشرؼ عمى المكت كال يستطب إال بالماء الشافي؛ فانطمؽ الحاج أبك بكر إلى بالد "إرـ" – أرض

الجف -كركب في السفينة حتى إذا كانكا في كسط البحر جاءىـ المكج مف كؿ مكاف ،فغرؽ كؿ مف
في السفينة كىمككا إال ىك ،فألقاه المكج بجزيرة جدباء ،ليس فييا شجر كال مدر ،كأكشؾ أف ينتحر

مف شدة الجكع كالتعب كلكنو لـ يفعؿ ،كبينا ىك كذلؾ آنس مف البعد شبحا ،فتكارل بالتراب فال يرل

رجال مف اإلنس ،فنزلكا بقربو لكف لـ يحسكا بو،
إال رأسو ،ككاف الشبح لنفريف مف الجف يحمالف ن

كسمعيما يقكالف" :افتح بحرمة سميماف بف داككد" فانفتح باب عمى كجو األرض ،كدخمكا منو كلبث

مميا ثـ خرج الجناف دكف اإلنساف ،كقاال :أغمؽ بحرمة سميماف بف داككد ،فانغمؽ الباب كتحمقا في
ن
الجك كغاد ار المكاف ،ثـ خرج مف شبو القبر الذم ىك فيو كتقدـ إلى مكضع الباب كقاؿ" :افتح بحرمة
سميماف بف داككد فانفتح الباب كسرعاف ما دخؿ انغمؽ الباب ،كجاء الرجؿ الذم جاء بو الجناف
يطمب منو أف يخمصو ،فسألو الحاج مف ىك كما حاجتو؟ فتبيف لمحاج أف الرجؿ ىك الممؾ الذم قتؿ

أباه كأزكاج أبيو بعد أف تكيف لو عمماء أنو سيكلد كلد مف المقتكؿ يككف سببا ليالكو كذىاب ممكو؛

فجيء بو ليقتص منو بعد أف تعدل عمى بني الجف كقتؿ ابف ممؾ الجف ،كلكف الحاج رأل أف الحظ

فرصة ،فأخذ سيفنا معمقنا عمى طائفة مف الجدار ،فضربو بو لينتقـ منو لكالده كأمياتو ،فقتمو فإذا

بجف يتمثؿ لو ،ففزع منو ،قاؿ لو الجف :ال تخؼ أنا المككؿ بحماية السيؼ الذم بيدؾ كقد أحسنت

في قتؿ الرجؿ المجرـ ،ككاف جزاء كفاقنا.

فأمره إلى ممؾ
كقاؿ لو الحاج كيؼ تساعدني بالماء الشافي؟ فقاؿ لو الجف ىذا ليس في كسعي ،ي
الجف فتعاؿ بنا إليو ،كلما أتيا ممؾ الجف جثا الحاج عمى ركبتيو كقاؿ أرجكؾ يا ممؾ الجف في قدر
مف الماء الشافي ،كقص عميو قصتو مف األلؼ إلى الياء ،فقاؿ الممؾ ال مانع لؾ مف الماء الشافي
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كقد قتمت عدكم كانتقمت مف قاتؿ كلدم ،لكف الكقت اآلف مساء ،كال يسمح لؾ بالدخكؿ إلى الغار،

فخذ راحتؾ إلى غد ثـ بادر إليو؛ كلما كاف في الغد تأىب الرجؿ لمسفر إلى غار الماء الشافي ،ككاف

عمى بعد فراسخ ككاف يقع فكؽ جبؿ ،فقاؿ لو ممؾ الجف اسمع نصيحتي فإنؾ بأرض الجف كستجد

المكتكب عمى باب المدخؿ "ال تسأؿ" كترل األمكر عمى خالؼ ما ىي في عالـ اإلنس فال تسأؿ عف

عمتيا ،كامض لشأنؾ ،كالزـ قكؿ "كيفعؿ في خمقو ما يشاء ،تعالى اهلل كجؿ الحكـ" ،كفي داخؿ الغار
كدلك مف ذىب كغارب ،لك
اثنا عشر بابا ،تدخؿ مف الباب السادس ترل ىناؾ نا
بئر ليا ه
طبؽ مف فضة ه
أجمع العالـ كمو أف يفتحكىا ال تنفتح إال بيذه الكممات" :افتحي بحؽ سميماف بف داككد ...افتحي
بحؽ أشرؼ الخمؽ كالمرسميف ،محمد صمى اهلل عميو كسمـ" ،كيكفيؾ قميؿ مف مائيا فال تستكثر
فتتعب مف حممو .كدعو الممؾ كأخذ الحاج السبيؿ إلى الغار ،كفي الطريؽ مر ببقرة تحمب صاحبيا

كدجاجة تزرع ،كرجؿ مرضع ،كشاة تناطح الذئب ،كفرخ يحمؿ النسر ...،كلما كصؿ الغار أخطأ

فدخؿ مف الباب الخامس دكف أف يشعر فياجمتو مردة الجف بالضرب؛ فخر الحاج صعقنا ،كألقكه في

الخارج كقد كسرت رجمو اليسرل ،كلما أفاؽ قاـ كارتد عمى آثاره عند ممؾ الجف ،كقضى عنده

يكما ليندمؿ جرحو ،كينجر كره ،ثـ أعاد الكرة .كفي ىذه المرة حاكؿ أف يتجنب أم خطأ،
عشريف ن
كأخذ درسو مما مضى ،كسار عمى بركات اهلل حتى كصؿ البئر ،كلما فتحيا كأخذ مف مائيا ،سمع

أخير
ىكاتؼ لمتياني كالتباشير كدؽ الطبكؿ ،ككاف أكؿ بشر مف اإلنس كفؽ بكركد ىذا الماء ،رجع نا
إلى بمده بالماء الشافي ،كاستقبمو األمير بكؿ حفاكة ،كأتكا المريض كأشرب مف الماء فشفي مف

حاال كصار كأف لـ يمسسو الضر مف قبؿ.
مرضو ن

يمكف القكؿ بأف األصؿ في ىذيف الشكميف يرجع إلى التراث العربي اإلسالمي ،فقد أقر القرآف

بكجكد الجف كأنيـ خمقكا مف نار السمكـ ،كأنيـ يركف اإلنساف مف حيث ال يراىـ ،كأف منيـ

الصالحيف كمنيـ دكف ذلؾ ،كقد حضركا مجمس النبي صمى اهلل عميو كسمـ ليسمعكا القرآف ،كثبت
في حديث ابف مسعكد أنو شيد مع النبي صمى اهلل عميو كسمـ ليمة الجف ،كفي تفسير القرطبي آلية

"كاذ قمنا لممالئكة اسجدكا آلدـ "...البقرة ،بياف مفصؿ عف الجف .كىذا كمو يؤكد أىمية ىذه القصة

كمميزاتيا األدبية.
أما القصة الثانية "الكالـ رأس الماؿ" فيي حكايات تركل عمى لساف الحيكاف ،أخرجيا عمى األنماط
القصصية التي عرفتيا آداب العالـ ،كمف بينيا األدب العربي ،كمف مميزاتيا أف الحيكاف ىك الذم
يمعب دكر البطكلة فيياِْ ،كىي عند الحاج قصص الحيكاف الرمزية ،أشبو بحكايات كميمة كدمنة في
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بعضيا ،كفي بعضيا اآلخر ىي مثؿ ألؼ ليمة كليمة؛ حيث يقكـ الغالـ بدكر " شيريار" كيقكـ الببغاء
بدكر "شيرزاد" في ركاية القصة.
خاتمة :
حاكلنا في ىذا البحث إبراز أىـ مالمح أصكؿ الثقافة اإلسالمية في أدب اليكسا كالمحطات التي
أنمكذجا ،فقد كجد البحث أف ظاىرة تأثر
مربيا ،متخذيف مف أعماؿ الحاج أبي بكر إماـ القصصية
ٌ
ن
أدب اليكسا بالثقافة اإلسالمية بدأت بتكغؿ اإلسالـ إلى أفريقيا عف طريؽ التجار المسمميف كالدعاة
كبيف البحث
المصمحيف ،فنشركا التعاليـ اإلسالمية في ربكع البالد ،كأسسكا المراكز كفتحكا المدارسٌ ،
كذلؾ أف ظيكر القصة في بالد اليكسا بدأ مف حديث الميؿ الذم كاف المس ٌنكف يمقكنو عمى الناشئيف
في مجالس السمر تحت ضكء القمر ،أما القصة الحديثة فقد ظيرت في أكاسط القرف العشريف،
صاحب ذلؾ حركة في الدراسات كالبحث كالتأليؼ ،كترجمة الكتب مف المغات األكربية كالعربية إلى
ىمة الكتاب ،كأكجدت لممرة
لغة اليكسا ،كقد شجعت المسابقة التي أجرتيا لجنة التأليؼ في زاريا ٌ
األكلى القصة الحديثة في بالد اليكسا ،كجاء أكثرىا في شكؿ القصة القصيرة ،كقميؿ منيا يتصؼ
بشكؿ القصة الطكيمة أك الركاية.
كتعرض البحث لقضية التأثر كالتأثير بيف الثقافة اإلسالمية كقصة اليكسا ،كأف مردىما إلى
انتقاؿ األجناس األدبية كالفنية مف حضارة إلى حضارة ،كأنو دليؿ كاضح عمى عالميتيا رغـ
كبيف أف قصة اليكسا قد مرت بمراحؿ أخذت نصيبيا مف اإلعجاب
خصكصيتيا المحمية كالقكميةٌ ،
ركادىا الحاج أبك بكر إماـ ،في
باألدب الناضج ،فالمحاكاة كالتقميد ،ثـ اإلبداع كاالزدىار ،كمف أبرز ٌ
كتبو "  Magana jar iceك  "ruwan bagajaالتي تأثر فييا بالتراث العربي اإلسالمي،
كاستخدـ نماذجو كآلياتو كرمكزه لمتعبير عف رؤية مشابية أحيانا كمخالفة أحيانا أخرل؛ ليؤكد أف
عالمية ىذه األجناس كثيقة الصمة بكحدة النفس كالفكر اإلنسانييف.
اليكامش:
 -ُ انظر ،األلكرم ،آدـ عبد اهلل .اإلسالـ في نيجيريا كالشيخ عثماف بف فكديك الفالني( ،د-ـ) ُُٕٗـ،
طّ،صُٖكُٗ.
 -ِ السيد ،مصطفى حجازمَََِ(.ـ) أدب اليكسا اإلسالمي،المممكة العربية السعكدية كزارة التعميـ العالي جامعة
اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية ،عمادة البحكث العممية ،ص.ِّ-ُّ ،
 -ّ عمر ،أحمد مختار ،معجـ المغة العربية المعاصرة ،القاىرة ،عالـ الكتبََِٖ،ـ ،طُ ،صُِّٖ ،جُ.
 -ْ يعقكب ،أميؿ كآخركف .قامكس المصطمحات المغكية كاألدبية ،عربي -إنكميزم -فرنسي ،بيركت ،دار العمـ
لممالييفُٖٕٗ ،ـ ،طُ،صُّٕ.
 -ٓ انظر ،التنكجي ،محمد .المعجـ المفصؿ في األدب ،لبناف ،دار الكتب العمميةُٗٗٗ ،ـ ،طّ ،صَٕٕ.
 -ٔ انظر ،جنيد ،جماؿ محمكد سيد أحمد .حاضر األدب اإلسالمي :مفيكمو كقضاياه ،القاىرة ،كمية الدراسات
اإلسالمية كالعربية فرع البنات( ،د-ت) (،د-ط) ،صْٕ.
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Abstract
This study investigates the transformation of literary and aesthetic genres from one
civilization to another in a global scheme despite their local and national peculiarity;
examines the stages through which the story of Hausa underwent—from the naivety of
admiration, tradition and imitation to creativity and prosperity. In addition, this study is
concerned with the literary works produced by al-Haj Abu Bakr on short stories and how
this oeuvre has been influenced by the Arabic-Islamic heritage; first in terms of the usage
of Arabic-Islamic models; second in terms of the usage of mechanisms and symbols of that
heritage so as to express a similar vision and sometimes contradictive. This, as a matter of
fact, suggests that there is a unity of human emotion and thought, in the realm of literary
arts
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